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I. Σημαντικέσ οδηγίεσ για την αςφάλεια 

τοπικοί κανονιςμοί αςφαλείασ. 
 Επαναςυνδέςτε την τροφοδοςία και  

περιμένετε να κρυώςει η ςυςκευή πριν 
εκτελέςετε εργαςίεσ ςυντήρηςησ, επιςκευήσ 
και καθαριςμού. 

 Εάν το καλώδιο ρεύματοσ φθαρεί, ζητήςτε 
την αντικατάςταςη από τον 
καταςκευαςτή, τον τεχνικό ςέρβισ ή άλλο 
εξειδικευμένο προςωπικό για να 
αποφύγετε τον κίνδυνο. 

 Η γείωςη τησ ςυςκευήσ είναι 
υποχρεωτική (εκτόσ από το μοντέλο 12 Volt). 

 Αποφύγετε τα τραβήγματα ςτο καλώδιο 
τροφοδοςίασ. 

 Μην αγγίζετε τη ςυςκευή με βρεγμένα μέρη 
του ςώματοσ και μην τη χρηςιμοποιείτε με 
γυμνά πόδια. 

 Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά καλώδια άλλων 
ςυςκευών δεν αγγίζουν τα καυτά μέρη τησ 
ςυςκευήσ. 

 Μην εκθέτετε τη ςυςκευή ςε αντιδραςτήρια 
Όλα τα μηνύματα αςφαλείασ καθορίζουν τον 
πιθανό κίνδυνο και υποδεικνύουν τον τρόπο 
μείωςησ του κινδύνου τραυματιςμού, βλάβησ 
και ηλεκτροπληξίασ που οφείλεται ςε 
ακατάλληλη χρήςη τησ ςυςκευήσ. 
Η μη τήρηςη αυτών των οδηγιών μπορεί να 
οδηγήςει ςε θάνατο, πυρκαγιά ή 
ηλεκτροπληξία. 
Ο καταςκευαςτήσ αποποιείται οποιαδήποτε 
ευθύνη απορρέει από ακατάλληλη χρήςη. 
Για να μειώςετε τον κίνδυνο πυρκαγιάσ, ηλεκτροπληξίασ, 
τραυματιςμού, εγκαυμάτων και ζημιών από την έκθεςη 
ςε οξαλικό οξύ, ακολουθήςτε τισ ακόλουθεσ βαςικέσ 
προφυλάξεισ. 
1. Διαβάςτε όλεσ τισ οδηγίεσ πριν 
χρηςιμοποιήςετε τη ςυςκευή 
2. Χρηςιμοποιήςτε τη ςυςκευή μόνο για την 
προβλεπόμενη χρήςη που περιγράφεται ςτο 
εγχειρίδιο. 
3. Μη χρηςιμοποιείτε τη ςυςκευή ςε κυψέλεσ 
που δεν έχουν καταληφθεί από μέλιςεσ. 
4. Αυτή η ςυςκευή δεν προορίζεται για χρήςη από 
άτομα (ςυμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με 
μειωμένεσ ςωματικέσ, αιςθητηριακέσ ή διανοητικέσ 
ικανότητεσ ή χωρίσ εμπειρία και γνώςη, εκτόσ εάν 
εποπτεύονται ή καθοδηγούνται για τη χρήςη τησ 
ςυςκευήσ από άτομο υπεύθυνο για την αςφάλειά του 
και κατανοεί τουσ κινδύνουσ τησ ακατάλληλησ χρήςησ 
5. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη ςυςκευή. 

 
6. Για να μειώςετε τον κίνδυνο 
πυρκαγιάσ και ηλεκτροπληξίασ: 

 Ελέγξτε ότι η τάςη που υποδεικνύεται 
ςτην πινακίδα χαρακτηριςτικών τησ ςυςκευήσ είναι 
ίδια με εκείνη του ηλεκτρικού δικτύου. 

Μόνο για συσκευές 12 Volt: 
Το προϊόν πρέπει να τροφοδοτείται με ρεύμα 12 Volt. 
Εάν χρηςιμοποιείται μπαταρία, πρέπει να έχει ελάχιςτη 
χωρητικότητα 60 Ah και να μπορεί να παρέχει ρεύμα 
τουλάχιςτον 30 A ςυνεχώσ. Εάν χρηςιμοποιείται 
τροφοδοτικό, πρέπει να μπορεί να παρέχει τουλάχιςτον 
30 Ampere και να έχει επαρκή μόνωςη μεταξύ ειςόδου 
και εξόδου. Τα κόκκινα και μαύρα τερματικά μπορούν να 
εφαρμοςτούν αδιακρίτωσ ςτον θετικό ή αρνητικό πόλο. 
Μην χρηςιμοποιείτε το προϊόν τροφοδοτώντασ το με 
χαλαςμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. 
 Η ςυντήρηςη πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο 

τεχνικό, ςύμφωνα με τισ οδηγίεσ του 
καταςκευαςτή και ςύμφωνα με τουσ 

ατμοςφαιρικέσ. 
 Εάν η ςυςκευή, ειδικά η λαβή, ζεςταθεί λόγω τησ άμεςησ 

έκθεςησ ςτο ηλιακό φωσ, μετακινήςτε τη ςτη ςκιά. 
 Κατά τη χρήςη, το ςύςτημα τροφοδοςίασ και ο εξαχνωτήσ 

OXALIKA πρέπει να τοποθετούνται ςε επαρκή απόςταςη 
από οποιοδήποτε εύφλεκτο υλικό. Δώςτε ιδιαίτερη 
προςοχή ςτο ηλεκτρικό τόξο που ςχηματίζεται κατά τη 
ςύνδεςη των καλωδίων τροφοδοςίασ ςτουσ πόλουσ του 
ςυςτήματοσ τροφοδοςίασ. 

 Μην χρηςιμοποιείτε το προϊόν ςε περίπτωςη θραύςησ ή 
ζημιάσ ςτα εξαρτήματα που αποτελούν το ίδιο το 
προϊόν. 

7. Για να μειώςετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων 
 
 Ο ςωλήνασ διαχύτη *7+ η αντίςταςη *12+ και το 

θερμοςτάτησ *11+ φτάνει ςε θερμοκραςίεσ περίπου 200-220 
°C  και  ωσ  εκ  τούτου  υπάρχει  κίνδυνοσ  εγκαυμάτων.  Μην 
αγγίζετε τα υποδεικνυόμενα μέρη και μην φοράτε 
κατάλληλα προςτατευτικά γάντια για προςταςία από 
τυχαία επαφή. 

 Τα άλλα μέρη του εξαχνωτή με εξαίρεςη τη λαβή *8+, τουσ 
μοχλούσ *1+ *6+ και τα καπάκια επεξεργαςίασ *11+ μπορούν 
να  φτάςουν  ςε  θερμοκραςίεσ  περίπου  70-100°C.  Υπάρχει 
ςυνεπώσ ο κίνδυνοσ εγκαυμάτων. Φορέςτε κατάλληλα 
προςτατευτικά γάντια πριν αγγίξετε ζεςτά μέρη. 

 Βεβαιωθείτε ότι κανείσ δεν αγγίζει τη ζεςτή ςυςκευή. Μετά 
την απενεργοποίηςη η ςυςκευή παραμένει ζεςτή για 
αρκετά λεπτά 

 Αποφύγετε την επαφή με υφάςματα ή άλλα εύφλεκτα 
υλικά μέχρι να κρυώςουν πλήρωσ όλα τα εξαρτήματα 
τησ ςυςκευήσ. 

 
8. Για να μειώςετε τον κίνδυνο βλάβησ 
από την έκθεςη ςε οξαλικό οξύ: 

 
 Μην το χρηςιμοποιείτε ςε κλειςτά δωμάτια. 
 Χρηςιμοποιήςτε μόνο ςε εξωτερικούσ χώρουσ και ςε καλά 

αεριζόμενο χώρο. 
 Μην αναπνέετε ατμούσ και ςκόνη. 
 Φορέςτε κατάλληλεσ φόρμεσ για να προςτατεύςετε 

ολόκληρο το ςώμα από οποιαδήποτε επαφή με ατμούσ ή 
ςκόνη οξαλικού οξέοσ τόςο κατά την πλήρωςη τησ 
δεξαμενήσ *3+ όςο και κατά τη διάρκεια τησ επεξεργαςίασ. 

 δώςτε ιδιαίτερη προςοχή ςτον χειριςμό του οξαλικού 
οξέοσ. 

 
 Αποφύγετε την επαφή του οξαλικού οξέοσ με το δέρμα, 

τα μάτια και την αναπνευςτική οδό. 

ΕΛ 



 
 
 Φορέςτε καλά εφαρμοςτά γυαλιά. 
 Ακολουθήςτε τισ οδηγίεσ που δίνονται 

ςτα αντίςτοιχα εγχειρίδια χρήςτη. 

 
πλαςτικοποιημένο πλέγμα χωρίσ 
εφαρμογή ειδικού προςαρμογέα γύρω από 
το ςωλήνα διαχύτη *7+. 

 
II. Προδιαγραφέσ και λειτουργία 

  ΕΛ  

 
 Φορέςτε γάντια. 
Ακολουθήςτε τισ οδηγίεσ που δίνονται ςτα αντίςτοιχα εγχειρίδια 

χρήςτη. 
 
  Φορέςτε μάςκα αναπνευςτικήσ προςταςίασ με φίλτρο 

ABE/P3 ή υψηλότερο. Ακολουθήςτε τισ οδηγίεσ που 
δίνονται ςτα αντίςτοιχα εγχειρίδια χρήςτη. 

 
 Να θυμάςτε πάντα την κατεύθυνςη του ανέμου 

έτςι ώςτε το οξαλικό οξύ να μην διοχετεύεται προσ την κατεύθυνςη 
οποιουδήποτε ατόμου, ςυμπεριλαμβανομένου του ατόμου που εκτελεί 
την επεξεργαςία. 

 Η θεραπεία των αποικιών ςε ένα μελιςςοκομείο πρέπει να γίνεται μόνο 
από από το εξωτερικό.  Κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία, αερίςτε 
το μελιςςοκομείο. Κανείσ δεν βρίςκεται ςτο εςωτερικό. 

 Μετά τη θεραπεία, ειδικά μετά τη χειμερινή θεραπεία όταν οι 
μέλιςςεσ δεν καθαρίζονται όπωσ το καλοκαίρι, θα υπάρχουν 
κρύςταλλοι οξαλικού οξέοσ μέςα ςτην κυψέλη και ςτο διαγνωςτικό 
ςυρτάρι. Να είςτε προςεκτικοί και να φοράτε κατάλληλα 
προςτατευτικά ρούχα. 

 Φυλάςςετε το οξαλικό οξύ ςτην αρχική του ςυςκευαςία (επιςημαίνεται 
ςύμφωνα με το νόμο) και φυλάξτε το ςε αςφαλέσ μέροσ. 

 Προληπτικά, πλύνετε καλά τα χέρια ςασ μετά τη χρήςη. 
 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: 

απευθυνθείτε αμέςωσ ςε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ςε γιατρό. 
 ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΉΣ ΜΕ ΤΑ ΜΆΤΙΑ: Ξεπλύνετε καλά για αρκετά 

λεπτά. Αφαιρέςτε τουσ φακούσ επαφήσ αν είναι εύκολο να το κάνετε. 
Συνεχίςτε να ξεπλένετε. 

 ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΉΣ ΜΕ ΤΟ ΔΈΡΜΑ: 
πλύνετε καλά με ςαπούνι και νερό. 

 
9. Για τη μείωςη του κινδύνου ατυχημάτων και επαγγελματικών 
αςθενειών, εκτόσ από τισ ενδείξεισ που δόθηκαν ςτα προηγούμενα 
ςημεία: 
 Μην χρηςιμοποιείτε τη ςυςκευή χωρίσ επαρκή φωτιςμό. Εάν είναι 

απαραίτητο, καταφύγετε ςε ςυςτήματα τεχνητού φωτιςμού. 
 Καθαρίςτε τη ςυςκευή μόνο με νερό και αποτρέψτε το νερό να 

ειςέλθει μέςα ςτη λαβή και αποφύγετε τη διαβροχή τησ 
θερμομόνωςησ. 

 Η χρήςη του προϊόντοσ από επαγγελματίεσ χειριςτέσ που το 
χρηςιμοποιούν εντατικά πρέπει να λαμβάνει υπόψη τυχόν πτυχέσ που θα 
μπορούςαν να αυξήςουν την έκθεςη των χειριςτών ςε κίνδυνο. 

 Μην αφήνετε τη ςυςκευή χωρίσ επίβλεψη ενώ είναι ενεργοποιημένη. 
 Μην αφήνετε τη ςυςκευή ή το οξαλικό οξύ ςε χώρουσ όπου έχουν 

πρόςβαςη παιδιά ή παιδιά. 
 Χειριςτείτε τη ςυςκευή αποκλειςτικά χρηςιμοποιώντασ τη λαβή *8+, 

τα κουμπιά *1+ *6+, τον πείρο πυροδότηςησ *6+ και το καπάκι *2+, τα 
καπάκια διαδικαςίασ *10+. 

 Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςχετικά με τη χρήςη οξαλικού οξέοσ, 
ανατρέξτε ςτο τεχνικό δελτίο δεδομένων αςφαλείασ και του ίδιου του 
οξέοσ. 

 Δεδομένησ τησ φύςησ τησ ςυςκευήσ και τησ προβλεπόμενησ χρήςησ τησ, 
οι κίνδυνοι που απορρέουν ςυγκεκριμένα από τη χρήςη του εξαχνωτή 
OXALIKA PRO ςυνδυάζονται με τουσ κινδύνουσ που ςχετίζονται με τη 
μελιςςοκομία. Ο επαγγελματίασ χρήςτησ θα πρέπει να 
αποκαταςτήςει αυτούσ τουσ κινδύνουσ μετά από 
κατάλληλη αξιολόγηςη του ίδιου ςύμφωνα με τουσ 
ιςχύοντεσ νόμουσ. 

 
10. Για να μειώςετε τον κίνδυνο ζημιάσ: 

Ο ςωλήνασ διάχυςησ *7+ φτάνει ςε θερμοκραςίεσ περίπου 200 °C 
και ωσ εκ τούτου υπάρχει ο κίνδυνοσ πρόκληςησ ζημιάσ ςτα μέρη τησ 
κυψέλησ που έρχονται ςε επαφή με αυτό. Μην το χρηςιμοποιείτε ςε 
πλαςτικέσ κυψέλεσ ή ςε 

Το οξαλικό οξύ θερμαίνεται έωσ ότου εξατμιςτεί και ειςάγεται ςτην 
κυψέλη. Μια ομίχλη ςχηματίζεται ςτην κυψέλη που καλύπτει τισ 
μέλιςςεσ και όλεσ τισ επιφάνειεσ με ένα λεπτό ςτρώμα κρυςτάλλων 
οξαλικού οξέοσ. Αυτοί οι μικροί κρύςταλλοι είναι καλά ανεκτοί από 
τισ μέλιςςεσ, αλλά έχουν θανατηφόρο δράςη ςτο βαρρόα. 

 
III. Επεξεργαςία και τρόποσ χρήςησ 
Αυτή η ςυςκευή πρέπει να θεωρείται για χρήςη αποκλειςτικά ςτη 
μελιςςοκομία για εξάτμιςη οξαλικού οξέοσ κατάλληλη για το ςκοπό 
αυτό. 
Ο εξαχνωτήσ OXALIKA PRO έχει ςχεδιαςτεί και καταςκευαςτεί για να 
καλύψει ςυγκεκριμένεσ ανάγκεσ για τη θεραπεία κυψελών που 
κατοικούνται από τισ μέλιςςεσ κατά τησ Βαρρόα. Ο εξαχνωτήσ 
OXALIKA PRO χρηςιμοποιείται ςε θεραπείεσ κατά των ακάρεων των 
αποικιών απουςία γόνου τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο. 
Λαμβάνοντασ υπόψη την υψηλή αποτελεςματικότητα του εξαχνωτήσ 
OXALIKA PRO (> 76%), είναι δυνατόν να μειωθεί ο πληθυςμόσ τησ 
βαρρόασ έτςι ώςτε οι μέλιςςεσ να είναι ςε ιδανική κατάςταςη για την 
επόμενη ςεζόν. 

 
ΔΟΣΗ: Για κυψέλεσ τύπου Dadant, η δόςη του οξαλικού οξέοσ είναι 2g 
για μεςαίεσ αποικίεσ. Το κουτάλι μέτρηςησ, Oxalika PRO EASY, 
αντιςτοιχεί ςε 1 g οξέοσ. Εάν μετά τη θεραπεία εξαλειφθούν 
περιςςότερα από 1000 ακάρεα ή εάν υπάρχει αβεβαιότητα ςχετικά με 
την πιθανή παρουςία γόνου ςτην αποικία, είναι απαραίτητο να 
επαναληφθεί η θεραπεία δύο εβδομάδεσ μετά την πρώτη, μετά τη 
δόςη 1 g οξέοσ ανεξάρτητα από το μέγεθοσ τησ αποικίασ. Τα ςμήνη 
και τα τεχνητά ςμήνη μπορούν να αντιμετωπιςτούν όλο το χρόνο. Στο 
μέτρο του δυνατού, οι πυρήνεσ με τη βαςίλιςςα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται πριν από την εκκόλαψη του γεννήματοσ. 
Προειδοποίηςη: οι ορφανέσ αποικίεσ αντιδρούν με ένα "πήγαινε έλα" 
μελιςςών. Για περιςςότερεσ λεπτομέρειεσ δείτε τισ οδηγίεσ ςτο φύλλο 
πληροφοριών οξαλικού οξέοσ κατάλληλο για τη μελιςςοκομία. 
Η ςυςκευή πρέπει να χρηςιμοποιείται μόνο ςε κυψέλεσ που 
καταλαμβάνουν οι μέλιςςεσ, μην επεξεργάζεςτε αδύναμεσ αποικίεσ ή 
κενέσ κυψέλεσ. 

 
Σε περίπτωςη δυςλειτουργίασ ή / και ζημιάσ ςε τμήματα του 
εξαχνωτή OXALIKA PRO, ςταματήςτε αμέςωσ να το χρηςιμοποιείτε 
και ςτείλτε το ςτον καταςκευαςτή για την απαραίτητη ςυντήρηςη. 

 
Συναρμολόγηςη 

 
Με τη ςυςκευή κρύα, βιδώςτε το ςωλήνα διαχύτη μέςα ςτην οπή με 
ςπείρωμα που βρίςκεται ςτο λέβητα και ςφίξτε τον πιάνοντασ τον με 
πένςα ςτισ περιοχέσ μεγαλύτερησ διαμέτρου. 
Για  να  διευκολυνθεί  η  αφαίρεςη  και  η  αντικατάςταςη  του  ςωλήνα 
διάχυςησ, εφαρμόζεται προηγουμένωσ μια ουςία κατά τησ εμπλοκήσ 
ςτο ςπείρωμα. 

 
Σωςτή χρήςη του OXALIKA PRO FAST. 

 
 Βεβαιωθείτε ότι η κυψέλη δεν έχει μελιτοθαλάμουσ. 
 Συνδέςτε τον εξαχνωτή OXALIKA PRO (με ςύςτημα δοςολογίασ) 

ςτο ςύςτημα τροφοδοςίασ έωσ ότου θερμανθεί εντελώσ 
(περίπου 8 λεπτά). 

 Όταν η ςυςκευή είναι ζεςτή, γεμίςτε το δοχείο *3+ του 
ςυςτήματοσ δοςολογίασ και κλείςτε το. Διευκολύνετε την 
ειςαγωγή του καπακιού γυρίζοντασ το ςτρόφαλο *1+ που 
βρίςκεται ςτο καπάκι *2+ αριςτερόςτροφα . 

 Τοποθετήςτε το ςωλήνα διαχύτη ςτο άνοιγμα τησ πτήςησ ή ςε 
μια ειδικά τρυπημένη οπή ςτο πίςω μέροσ ενόσ ανεςτραμμένου 
καλύμματοσ. 

 Γυρίςτε το ςτρόφαλο που βρίςκεται ςτο καπάκι δεξαμενήσ *2+ 
δεξιόςτροφα. 



 Γυρίςτε τη μανιβέλα *6+ που είναι ςυνδεδεμένη ςτο 
διανομέα *5+ μιςή ςτροφή. 

 Εάν η εξάχνωςη δεν ξεκινήςει, ενεργήςτε ςτον μεταδότη *6+. 
 Περιμένετε για πλήρη εξάχνωςη (10-25 δευτερόλεπτα) πριν από 

τη χορήγηςη τησ επόμενησ δόςησ. 
 Μετά τη χρήςη, αφαιρέςτε το ςύςτημα δοςολογίασ και ρίξτε 

νερό ςε μικρέσ δόςεισ ςτο λέβητα και αδειάςτε το από το 
ςωλήνα διάχυςησ. 

 αποτρέψτε την είςοδο νερού ςτη λαβή 
 αποτρέψτε το νερό από το βρεγμένο μονωτικό ύφαςμα 
 Πλύνετε καλά το ςύςτημα δοςολογίασ και με νερό μόνο 

[1,2,3,5,6] 
 

Σωςτή χρήςη του OXALIKA PRO EASY. 
 
 Βεβαιωθείτε ότι η κυψέλη δεν έχει μελιτοθαλάμουσ. 
 Αφαιρέςτε το καπάκι επεξεργαςίασ από το λέβητα. 
 Συνδέςτε το εξάτμιςη OXALIKA PRO ςτο ςύςτημα 

τροφοδοςίασ έωσ ότου θερμανθεί εντελώσ (περίπου 8 
λεπτά). 

 Χρηςιμοποιώντασ το παρεχόμενο δοχείο μέτρηςησ, ειςάγετε μια 
δόςη οξέοσ ςτην αυλάκωςη που βρίςκεται ςτο κάτω μέροσ του 
καπακιού διαδικαςίασ. 

 Αναποδογυρίςτε τον εξολιςτή και τοποθετήςτε το καπάκι 
διαδικαςίασ. 

 Κρατήςτε τον εξαχνωτή ανάποδα και ειςάγετε το ςωλήνα 
διαχύτη ςτο άνοιγμα τησ πτήςησ ή ςε μια ειδικά 
καταςκευαςμένη τρύπα ςτην πίςω πλευρά ενόσ 
ανεςτραμμένου καλύμματοσ καλωδίου. 

 Αναποδογυρίςτε τον εξαχνωτή και περιμένετε για πλήρη εξάτμιςη 
πριν αφαιρέςετε το καπάκι (περίπου 10-25 δευτερόλεπτα) 

 Χρηςιμοποιείτε πάντα δύο καπάκια εναλλάξ ςτη χρήςη τουσ. 
 Μην αφήνετε το καπάκι τοποθετημένο ςτον θερμό εξαχνωτή 

αφού ολοκληρωθεί η εξάτμιςη οξέοσ. 
 Μετά τη χρήςη, ρίξτε νερό ςε μικρέσ δόςεισ ςτο λέβητα και 

αδειάςτε το από το ςωλήνα διαχύτη 
 αποτρέψτε το νερό να ειςέλθει ςτη λαβή και να βρέξει το 

μονωτικό ύφαςμα. 
 Πλύνετε καλά τα βύςματα επεξεργαςίασ *10+ και μόνο με νερό. 

 
IV. Διατήρηςη 
Μετά τη χρήςη, φυλάξτε το εξάτμιςη OXALIKA PRO ςε ξηρό μέροσ και 
μακριά από το άμεςο ηλιακό φωσ. 

 
V. Συντήρηςη 
Ακολουθία εργαςιών ςυντήρηςησ 
 Αποςυνδέςτε την τροφοδοςία και περιμένετε να κρυώςει η 

ςυςκευή. 
 Ελέγξτε τη γενική κατάςταςη του μηχανήματοσ 

 
Αντικατάςταςη τησ αςφάλειασ μέςα ςτη λαβή. 
ΣΗΜ.: Αυτή η λειτουργία πρέπει να πραγματοποιείται μόνο 
από έμπειρο προςωπικό ςτον τομέα των ηλεκτρικών 
ςυςτημάτων. 

 
 Αποςυνδέςτε την τροφοδοςία και περιμένετε να κρυώςει η 

ςυςκευή. 
 Χαλαρώςτε τα παξιμάδια ςτο άκρο τησ λαβήσ. 
 Αντικαταςτήςτε την αςφάλεια με μια ίδια. 
 Κλείςτε τη ςυςκευή. 
 Σε περίπτωςη που, παρά την αντικατάςταςη τησ αςφάλειασ, 

η ςυςκευή δεν ςυνεχίςει να λειτουργεί, επικοινωνήςτε με 
τον καταςκευαςτή. Ποτέ μην κάνετε αλλαγέσ ςτο προϊόν. 

 
VI. Συςκευαςία και απόρριψη του προϊόντοσ 

 
Η ςυςκευαςία είναι καταςκευαςμένη με ανακυκλώςιμο 
υλικό. Στο τέλοσ τησ χρήςησ του, ρίξτε τα κατάλληλα 
δοχεία. Ο εξαχνωτή OXALIKA PRO, όπωσ και ο 
ηλεκτρικόσ και ηλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ, δεν πρέπει 

να απορρίπτεται με οικιακά απορρίμματα. Επικοινωνήςτε με την 
τοπική υπηρεςία διάθεςησ για πληροφορίεσ ςχετικά με το 
ςύςτημα ςυλλογήσ αποβλήτων ςτη χώρα ςασ. 

 
VII. Όριο ευθύνησ προϊόντοσ 
Πριν από οποιαδήποτε χρήςη, διαβάςτε προςεκτικά και ςχολαςτικά 
αυτό το εγχειρίδιο χρήςησ ςτο ςύνολό του. Απορρίπτουμε κάθε 
είδουσ ευθύνη ςε περίπτωςη ανεπαρκούσ αποτελεςματικότητασ ή 
αςτοχίασ, λόγω μη ςυμμόρφωςησ με τισ προδιαγραφέσ χρήςησ και 
περιςτάςεισ ςτισ οποίεσ η TALITHA SRLS δεν έχει καμία ανάμιξη. 

 
VIII. Δήλωςη ςυμμόρφωςησ 
Καταςκευαςτήσ:  TALITHA SRLS - Οδόσ Via Ugo Foscolo 21/A, 
57025 Piombino (LI) 
Δηλώνει ότι: Ο εξαχνωτή οξαλικού οξέοσ OXALIKA PRO 
ςυμμορφώνεται με τισ διατάξεισ των οδηγιών: 
- 2011/65/UE (ROHS) 
- 2014/30/UE (Οδηγία ηλεκτρομαγνητικήσ ςυμβατότητασ) 
- 2014/35 / UE (Οδηγία χαμηλήσ τάςησ) 
PIOMBINO, 1 Σεπτεμβρίου 2020 
Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ: 

 
Δρ Matteo Tonietti 

 
**************************************************** 
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